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Regulamin Gry Terenowej "Przedsiębiorczym tropem” 

projekt "Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II" 

 

A. Postanowienia ogólne. 

1. Gra terenowa "Przedsiębiorczym tropem" (dalej „Gra Terenowa”) organizowana jest przez Wyższą Szkołę 

Ekonomii i Informatyki w Krakowie: (dalej „Organizator”) oraz panią Klaudię Urban prowadzącą działalność 

gospodarczą pod nazwą „Skafander” z siedzibą w Brzózie Stadnickiej 359, 37-110 Żołynia (dalej 

„Współorganizator”). 

2. „Gra terenowa organizowana jest w ramach projektu „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II”. Projekt 

realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej  

3. W Grze Terenowej mogą brać udział jedynie wyłonione we wcześniejszych etapach projektu osoby, z 

wyłączeniem: 

1) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora, Współorganizatora 

lub spółek zależnych od powyżej wymienionych; 

2) innych osób, które brały udział w organizowaniu Gry Terenowej, lub spokrewnionych z osobami, które 

organizują Grę Terenową. W przypadku wątpliwości, co do istnienia pokrewieństwa pomiędzy 

uczestnikiem a osobą biorącą udział w organizacji Gry Terenowej, uczestnik zobowiązany jest zwrócić 

się do Organizatora o ocenę. Uczestnik jest związany oceną Organizatora, wydaną na podstawie wniosku 

uczestnika, a także bez takiego wniosku. 

5. W celu uzyskania możliwości ubiegania się o Nagrody, uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami 

Gry Terenowej określonymi w Regulaminie. 

 

B. Czas trwania Konkursu. 

Gra Terenowa zostanie przeprowadzona we wtorek 5-go kwietnia 2022 roku w godzinach 10:00 - 15:00 na terenie 

uczelni: Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, adres św. Filipa 17; 31-150 Kraków. 

 

C. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu. 

1. Tematem przewodnim Gry Terenowej będzie zarządzanie finansami i wiedza ekonomiczna - prezentowana na 

wcześniej odbywających się warsztatach. Zadaniem uczestników Gry Terenowej będzie zaliczenie wszystkich 

zadań oraz ukończenie Gry Terenowej na punkcie mety. W tym celu gracze muszą przejść całą trasę Gry 

Terenowej oraz wykonać wszystkie zadania. Szczegóły realizacji tych zadań zostaną podane uczestnikom Gry 

Terenowej przed ich rozpoczęciem. 

2. Gra Terenowa przeznaczona jest dla 9-ciu, pięcioosobowych zespołów wyłonionych w pierwszym etapie 

projektu. 

3. W imprezie mogą uczestniczyć osoby, których stan zdrowia to umożliwia. Organizator zastrzega sobie 

możliwość odmowy dopuszczenia do Gry Terenowej uczestnika, którego stan zdrowia budzi wątpliwości. 

4. Gra Terenowa rozpocznie się 5-go kwietnia 2022 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Organizatora. 

5. Na starcie Gry Terenowej, zaraz po podpisaniu listy obecności, każdy zespół otrzyma torbę z niezbędnymi 

materiałami do Gry Terenowej. 

6. Członkowie Zespołu muszą poruszać się razem. W każdym punkcie Gry Terenowej liczba graczy w Zespole 

będzie weryfikowana z liczbą graczy zgłoszoną w formularzu rejestracyjnym. W razie niezgodności gracze mogą 

zostać zdyskwalifikowani. 
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7. Gra kończy się 5-go kwietnia o godzinie 13:00. Następnie w siedzibie Organizatora odbędzie się poczęstunek 

dla graczy, po którym ogłoszone zostaną wyniki Gry Terenowej i wręczone nagrody. 

8. Podczas Gry Terenowej Zespoły będą wykonywać zadania tak edukacyjne jak i drużynowe, otrzymywać 

rekwizyty i wskazówki. Za zaliczenie poszczególnych Punktów Kontrolnych, Zespół otrzyma Monetę (waluta 

gry). Wygrywa Zespół, który zdobędzie monety ze wszystkich punktów kontrolnych i pierwszy zjawi się na 

mecie. 

9. O kolejności wykonywania zadań w Punktach Gry Terenowej decyduje kolejność przybycia Zespołu na ten 

Punkt Kontrolny. 

10. Organizatorzy tak przydzielą zespołom zadania, aby każdy zespół zaczynał grę od innego zadania, co zmniejszy 

ryzyko spotkania wielu zespołów na punkcie kontrolnym. 

11. W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry Terenowej lub Zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad 

fair play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry Terenowej 

Organizatorzy mają prawo odebrania członkom Zespołu Karty Gry Terenowej i wykluczenia ich z Gry 

Terenowej. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna. 

12. Poprzez wzięcie udziału w Grze Terenowej, uczestnicy wyrażają zgodę: 

 na treść niniejszego Regulaminu; 

 przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla 

przeprowadzenia Gry Terenowej.  

 

E. Nagrody 

1. Nagrodę główną otrzyma Zespół, który zaliczy wszystkie zadania i pierwszy zjawi się na mecie. 

2. Nagrody w Grze Terenowej, za pierwsze miejsce tablet Lenovo dla każdego uczestnika zespołu, za drugie 

miejsce karta upominkowa o wartości 200 zł dla każdego uczestnika zespołu, za trzecie miejsce karta 

podarunkowa o wartości 500 zł dla całego zespołu. 

3. Ogłoszenie wyników Gry Terenowej i wręczenie nagród nastąpi 5-go kwietnia 2022 roku, nie później niż o godz. 

14.00 . 

4. Wymagane jest pisemne potwierdzenie odbioru nagrody na protokole odbioru nagrody. 

5. Niedopuszczalna jest wypłata równowartości nagrody rzeczowej w gotówce lub zamiana na inną nagrodę. 

Ewentualne prośby w tej kwestii nie będą rozpatrywane. 

6. W przypadku nie zgłoszenia się po odbiór nagrody w terminie wskazanym w pkt 3 części E Regulaminu albo w 

razie niespełnienia pozostałych warunków określonych w części E, prawo do nagrody przepada. 

7. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Gry Terenowej z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im 

przyznane, są wykluczone. 

 

F. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatorów i na stronie internetowej 

https://wsei.edu.pl/projekt-nbp/ 

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry Terenowej nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w 

zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatorów. 

3. Wszelkie reklamacje w związku z Grą Terenową należy zgłaszać do Współorganizatora na jego adres mailowy 

wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 (słownie: siedmiu) 

dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego 

Uczestnika w związku z jego udziałem w Grze Terenowej. Reklamacja winna być przesłana mailem na adres: 

info@deriddly.com z dopiskiem „Reklamacja w sprawie Gry Terenowej”. 

https://wsei.edu.pl/projekt-nbp/
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4. Organizator i Współorganizator zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych 

przyczyn. Zmiany muszą zostać wprowadzone do regulaminu, a ich treść przekazana uczestnikom, przed 

rozpoczęciem Gry Terenowej. 

 

 


